ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU DE
DUES PLACES DE TREBALLADOR/A SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Vilafranca del Penedès, 2 de desembre de 2020.
Atès que el Tribunal qualificador del procés selectiu de dues places de
treballador/a social, segons acta del dia 23 d’octubre de 2020, va
determinar l’ajornament de forma temporal de la prova teòrica i pràctica,
que estava prevista realitzar-la el passat 29 d’octubre.
Atès que actualment ens trobem immersos en un procés de desescalada
progressiva de les mesures per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia covid-19 al territori de Catalunya, segons Resolució
SLT/2983/2020, de 21 de novembre, de la Generalitat de Catalunya.
Atesa aquesta situació els membres del Tribunal qualificador han
consensuat procedir a convocar novament la realització de la prova teòrica i
pràctica el proper 19 de gener de 2021, a les 09.00 hores del matí, a
l’Edifici de l’Enològica de Vilafranca del Penedès (C/Amàlia Soler 29). Els
aspirants/es hauran de comparèixer degudament identificats (presentació
del DNI, passaport i/o carnet de conduir).
La voluntat d’aquest Tribunal és poder seguir desenvolupant el procés de
selecció amb totes les mesures de prevenció i higienicosanitàries
necessàries, per la qual cosa els aspirants admesos restaran obligats al
compliment del protocol (annexat en aquesta acta), establert per aquest
Ajuntament, que es farà arribar juntament amb la declaració responsable
per correu electrònic.
Serà del tot imprescindible que els aspirants compleixin amb les mesures
establertes i presentin, el dia de la prova, la declaració responsable
degudament signada; en cas contrari serà motiu d’exclusió.
I sense cap altra qüestió s'estén aquesta acta que signen els membres del
Tribunal:
La Presidenta,
CPISR-1 C
ALMUDENA
PEDREÑO
BUENO

El Secretari,
Firmado

Eduard Marcó digitalmente por
Alberti - DNI Eduard Marcó
Alberti - DNI
40896632X 40896632X (SIG)
Fecha: 2020.12.02
(SIG)

Digitally signed by
CPISR-1 C ALMUDENA
PEDREÑO BUENO
Date: 2020.12.02
09:22:08 +01'00'

11:32:32 +01'00'

Els vocals
FRANCESC XAVIER
SENABRE VIA - DNI
46630744S (AUT)

Digitally signed by
FRANCESC XAVIER SENABRE
VIA - DNI 46630744S (AUT)
Date: 2020.12.02 12:30:34
+01'00'

digitalment
TCAT P Àngels Signat
per TCAT P Àngels
Armengol
Armengol Armengol
Armengol - DNI - DNI 39687987S
Data: 2020.12.02
39687987S
14:50:24 +01'00'

Montserrat
Signat digitalment per
Domènech Prat Domènech Prat - Montserrat
DNI 77308574P (AUT)
DNI 77308574P Data: 2020.12.02 15:06:44
+01'00'
(AUT)
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Protocol d’actuació en relació amb la situació de pandèmia generada per la
Covid-19
Mesures de prevenció i seguretat que han de seguir les persones aspirants a
qualsevol procés selectiu de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
El present document recull les principals mesures de prevenció i seguretat a
seguir en el marc de la pandèmia de la COVID-19 i que han d’observar les persones
participants com a aspirants en els exercicis que es celebrin amb presència física
dels processos selectius convocats per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
El no compliment de les mesures de prevenció i seguretat exposades, pot ser motiu
d’exclusió de la convocatòria.
Mesures de prevenció i seguretat contra la COVID-19:
1. En el moment d’accedir a l’edifici i abans de la realització de la prova les
persones aspirants hauran de lliurar la Declaració responsable en relació
amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19 degudament
emplenada i signada.
2. Cada participant assumeix i es responsabilitza tant de les mesures
higièniques i sanitàries a complir, com dels riscos sanitaris inherents a la
prova, especialment si és persona amb risc sensible a complicacions
derivades de la COVID-19.

3. En el moment d’accedir a l’edifici on es celebrarà la prova es prendrà la
temperatura corporal a les persones assistents, i s’impedirà l’accés a l’espai
previst en cas de temperatura igual o superior a 37,5ºC.

4. L’entrada a l’edifici i aula on es celebrarà la prova es realitzarà de manera
esglaonada per evitar aglomeracions tant en l’interior de les instal·lacions
com en exteriors, mantenint la distància mínima de seguretat entre
persones.
5. Les persones participants hauran de complir en tot moment les indicacions
del personal de la organització, i seguir les senyalitzacions i cartells
informatius per accedir al lloc de manera segura a través dels espais
comuns, evitant aglomeracions i respectant les senyalitzacions sobre
mesures de seguretat i higiènic sanitàries.
6. Serà obligatori l’ús de la mascareta a l’accés i sortida de les
instal·lacions, en totes les zones comuns i durant la realització de la prova.
No es permetrà l’entrada de persones que no vinguin previstes de la seva
pròpia mascareta, que haurà de cobrir nas i boca. En el supòsit que algun
dels participants no disposi de la oportuna mascareta se li subministrarà a la
entrada de l’edifici on tinguin lloc les proves.
7. No serà obligatori l’ús de la mascareta per a aquelles persones amb una
dificultat respiratòria que pugui agreujar-se per l’ús de la mascareta, ni per
a aquelles persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut,
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discapacitat o alteracions conductuals, sempre que hi hagi un justificant
documental.
8. Com a regla general s’utilitzaran les escales i l’ús de l’ascensor es limitarà al
mínim possible i restringit a una sola persona, si bé es permetrà la utilització
d’acompanyants de les persones que puguin precisar d’assistència.
9. S’hauran de respectar els recorreguts d’entrada i sortida a cadascuna de les
aules i espais, evitant sempre creuaments i acumulacions.
10. Serà obligatori realitzar una higiene de mans a l’entrada a l’espai on es
realitzarà la prova i a la sortida d’aquesta. Es disposarà de dispensadors de
solució hidroalcohòlica a la entrada de l’aula, en diversos punts dels espais
comuns i a la sortida.
11. Com a criteri general i per raons de seguretat les persones aspirants
ocuparan els seients assignats i utilitzaran la mateixa taula i seient durant la
realització de tota la prova.
12. Es restringiran les sortides i entrades de l’aula a les que siguin
imprescindibles (malaltia, necessitats fisiològiques, ...), es respectaran les
normes de distanciament i serà obligatori l’ús de la mascareta. Els
participants no es podran parar a conversar i abandonaran les instal·lacions
tan aviat com sigui possible.
13. És preferible fer un ús individual del lavabos i, en tot cas, es farà amb
mascareta i caldrà garantir la distància de seguretat entre persones en
l’interior d’aquests. Abans de fer ús de les instal·lacions i abans de sortir
serà necessari rentar-se les mans.
14. Caldrà evitar el contacte físic en manifestació de salutació o afecte.
15. Les persones aspirants hauran de portar el seu propi bolígraf per la
realització de les proves.
16. No es podran compartir equips, objectes, eines i/o material (bolígrafs,
calculadores, legislació, ordinadors, ...) amb altres aspirants, per la qual
cosa els/les participants s’han d’assegurar de portar tot allò necessari per a
la realització de les proves.
17. Cal evitar tocar elements comuns (botons, lavabos, passamans, ...) i quan
sigui necessari fer-ho s’aplicaran mesures d’higiene rentant-se les mans
amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica.
18. Les deixalles d’higiene personal, especialment els mocadors d’un sol ús,
s’hauran de llençar de manera immediata a les papereres o contenidors
habilitats.

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 · www.vilafranca.cat

